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S tT *  N icht zeitgerechte A bbestellung unseres Organg verpflichtet zum W eiterbezug. “TBß

flu$ aller Ulelt.
(Einige S tim m en  über (Eipcranto.

(Auf eine Bunbfrage Don A. ®.)
BMlbclnt ÜKifla^, Bräfibent b. öfterr. S tationalrateS:

,,3d) begrübe alles, was ber BölferDerftäubiguug 
bient, ^ te ju  ift eine affen Shilturnationen leicht 
oerftanblicbe nnb leidjt erlernbare ^ilfsfptacbe 
zweifellos ein jefjr geeignetes Spittel.

S e n n  ©fperanto biefe Berftanbigungefpradje iß 
— unb id) ^a(te eS bafür geeignet — unb wenn 
es bem eblen 3 roede bient, baß fid) bie Bölfer 
wiebet geiftig Derßeben unb in frieblidjer Arbeit 
jujantmenfinben, ift eS m ir ^erjlicp witlfommen.

3 n  biefem ©intte wünfdje id) bem ©jperanto 
größtmögliche Verbreitung unb Aufftieg ju r  all
gemeinen 9BeltberfebtSfpta<be."
C tto  © lotfcl, gefd)äft§fübrenber Brafibent beS S tab t-

fdbultateS für SBiett, S ia tiona lra t:
„SJtit ber in ternationalen S p ra y e  gebt eS genau 

fo, wie m it bet ©inbeitŝftenograpbie. Die leichte 
© rlernbarfeit, bie tt>iffenjd)aftltd)e ©runblage, bie 
©efäüipfeit finb tt>of)l ganz außetorbentlid) widrige 
SJtaßftäbe fü r bie Beurteilung ber ©ebiegenbeit 
eines ©pftemS; baS ®ntfd)eibenbe aber ift, ob AuS= 
fiept Dorpanben ift, baß Sprache unb ©chrift ©e- 
m eingut ber gebilbeten Btenjd)en afler Stationen 
werben. DaS befte ©tjftem im Befipe einer Der» 
fchwinbenbett Btinberbeit ift gut Unfrncbtbarfeit bet» 
bam m t, fca eS baS SBefen ber ©ad)e nicht trifft. Der 
SSieuer © tabtßbulrat pat her ©inbeitsßenogtapbie 
bie SBege in  feinem SEirfungsfreife geebnet, er bat 
and) bie Anregung ju r  ©rriebtung einer ftaatlicben 
BtüfuttgSfommiffton für ©fperanto gegeben, ber 
Dom UnterricbtSminifierium entsprochen würbe; er 
bat bam it beroiefen, baß er bie 3rid)en bet 3*tt 
ju  beachten weiß."
Sofef Domfcbif, S ia tio n a lra t:

* . . . teile 3bnen  m it, baß id) febt bafür bin, 
baß bie Sifenbabner ©fperanto lernen unb toerbe 
icp 3 b «  Beßrebungen in biefer ÜRicbtung ßetS 
fötbern."

D r. 3 o ftf  SJfafcbnt, ©eneralbireftor ber ößerteicbi-
icpeii Bunbesbabnen:
,,3d) berfolge feit fa h re n  bie ©ntwidiungS» 

gefd)id)te brö ©fperanto unb bin Don ben 
©rfolgen, bie basfelbe nabeju in  affen ftultur» 
ßaaten baoongetrageu bat, überaus befriebigt. 
©erabe für ben im auSübenben D ienß ftebenben 
©ifenbabner febeint m ir bie ftenntnis biefer Sprache 
um fo empfehlenswerter, a ls  er, wie nicht fobalb bie 
Vertreter anberer Berufsjroeige, m it ben Ange
hörigen frember Stationen in B erührung tr itt, wo
bei bie JtenntniS einer ©tnbeitSfprache tbm febt 
juftatten fommen muß. Dies fept natürlich DorauS, 
baß bas ©fperanto tatfad)licb in weiteße Streife 
©ingang finbet.

3<b, für meine B«rion, glaube an bie ^u fu n ft 
beS ©fperanto unb bin überzeugt, baß rS Derfeblt 
wäre, biefer Bewegung, bie eS (ich zur jwetfefloS 
rühmenswerten Aufgabe macht, bie HJtenjcben ein« 
anber näher ju  bringen, entgegenzutreten.*

S iaö io ^ S ien ’S SEcrbcarbeit für Cftcrreid).
Die „fRaoag" erhielt eine B oßfarte m it folgenbem 

SB o r t la u t:
„3cb habe foeben 3bren  blutigen B ortrag  in 

©fperanto gehört. 3fb beglücfwünfcbe S ie  ju  3 b « m  
Befd)luffe (betr. ©jperanto-SBerbung f. Öfterreicb. 
Anm. b. ©ebriftfeitung.) unb ju  bem ganj außer- 
orbentlid) guten Bortragenben, bei beffen Ausfpracbe 
auch nicht ein SBort üerlorett gebt. SBenn ich a l s  
D e u t f t b e r  3 b «  ©iperantobarbietungen begrüße, 
fo gefebiept bies aus ber Überzeugung, baß Diele 
SJtenfcben fid) 3b rc  Borträge über Ĉfterreicb anbören 
werben, eben w e i l  ber B ortrag  in  © f p e r a n t o  
g e g e b e n  wirb unb baß baburd) für unfer ge» 
meinfameS üanb e i n e  g u t e  B r o p a g a n b a  ge
macht wirb.

3d) werbe jeben hören!
A n bie 3 ritung  gebe ich einen Bericht.
9t. b. DreSben, 2. Dftober 1926.

SS. 9tauft."
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La ekzercanto . — §tv |U»ettfee.
Dr. Blaas -Innsbruck.

(El parolado de E. Privat dum la unua E.- 
kongreso 1905; „Detala raporto de p. Schnee

beiger“.)
Estimataj gesamideanoj!

Pardonu, ke mi nun ekparolas, sed tion 
mi ne povis antaŭe fari, ĉar mi scias, ke 
francaj reguloj de bonmaniereco mal- 
permesas, ke infanoj parolu ĉe 1’ tablo. 
Permesu do, ke mi plenurau tri devojn: 
le, nii devas danki kaj gratuli ĉiujn 
organizintojn de tiu kongreso je 1’ nomo 
de miaj ĝenevaj kunfratoj, kiuj min tien 
ĉi delegis. 2e mi volas tutkore saluti 
d-ron Zamenhof kaj vin ĉiujn ĉeestantojn 
en tiu ĉi bela festo je la nomo de 1’ tut- 
monda esperantista junularo, kies mi tie 
ĉi estas humila reprezentanto. Kaj jen 
raia tria devo: Permesu, ke la plej juna 
el viaj parolantoj alportu al vi la korajn 
kaj fervorajn salutojn de la plej maljuna 
el ĉiuj esperantistoj; mi volas nomi naŭ- 
dekjaran erainentan filozofon, s-ron Ernest 
Naville, la unuan scienculon, kiu publike 
aliĝis al nia lingvo. . . . (Privat pli detale 
aludas la gravecon de tiu aliĝo kaj poste 
ekmalĝojas, ke multaj favoruloj ne povis 
viziti la unuan kongreson. Verve li pa- 
rolas pri la forrestintoj, kiuj fantazie 
travivas la belan feston sopirante, esper- 
ante; ŝajnas al li, kvazaŭ ili spirite 
supreniras la lastan rokon de l’ montoj 
kaj ili ekkrias aŭdante la multoblan 
ehon : „Excelsior! Vivu Esperanto!“ Jen 
liaj postaj paroloj): Ŝajnas al mi, kvazaŭ 
mi llin vidas ĉiujn karajn fratojn, tro 
malriĉaju por tien ĉi vojaĝi, tiujn esper- 
antistojn, kiuj eble dum multaj monatoj * 
ŝparis moneron post monero, sed ne 
povis tarnen atingi sufiĉan sumon por 
plenumi sian plej karan deziron: veturi 
Bulonjon! Hodiaŭ eble, je tiu ĉi horo, 
en la plej diversaj lokoj de la mondo, 
en ĉiuj siaj urboj aŭ urbetoj, ili kuniĝis 
eble en sia modesta grupejo, en ia 
ĉambreto de kafejo, kaj tie sidante 
ĉirkaŭ la tablo, malgajaj, silentemaj, 
sed plenaj je espero, ili pensas al ni; 
ili kuniĝis por kune pensadi pri la mal- 
proksima kongreso..........

(2luö einer Siebe ® V rioatg roährenb ber erften 
©.Tagung 1905. „ausführlicher Bericht ß̂.Sĉ nee-

bergerg.")
Verehrte © efiunungsfreunbe!

S e rie llen  ©ie, baff id) jefct bag SBort ergreife; 
jebod) fonnie ich bieg früher nid^t tun , toeift ich 
hoch, baĝ fransöfifche Siegeln ber äBohlanftänbig* 
feit (eg) Derbieten, bafj itinber bei Sifche reben. 
©eftatten ©ie alfo, bafj ich brei Pflichten erfülle: 
erften« m uß ich oöe V eranftalter biefeg jfongreffeg 
im Siamen meiner ©enfer SJiitbrüber, bie mich 
hierher entfanbten, bebanfeit unb beglücfnmnfd)en. 
groeiteng min ich 3)oftor .Bamenhof unb ©ie aüe 
bei biefem fepönen gefte piet Slnmefenben Don 
ganjem (perjen begrüßen im  Siamen ber efperan- 
tiflifcpen igungmannfthaft 5 et gangen SEBelt, beten 
befcheibener V ertreter ich pier bin. Unb n u n  meine 
britte Verpflichtung: © rlauben ©ie, bafj ber jüngfie 
g p re r  Siebner bie perjlicpen unb eifrigen ©rüße 
beg älteften aller ©fperantiften überbringe; ich toitl 
$ e rrn  S rnft SiaDitte, ben neunjigjäptigen bebeu- 
teuben ^^ilofop^en nennen, ben erften ©eiehrten, 
ber fiep öffentlich unferer ©prad)e anfdplofj. . . . 
(fßrioat gept genauer auf bie SBitptigfeit biefeg 
V eitritteg eilt unb toitb bann betrübt, baß Diele 
görberer unferer ©ache bie erfte T agung nicht 
befuchen fonnten. ®d)toungDolI fpridpt er Don ben 
gerngebliebenen, bie im ©eifte bag fepöne geft er
leben, in ©ehnfucht, in  föoffen. @§ fommt ihm oor, 
alg fliegen fie in ihrem ©eifte auf ben leßten 
geig ber Vetge empor unb riefen aug, bag Diel
fache ©epo Dernehmenb: „© jcelfior! ©g lebe @fper» 
a n to !“ £>ier feine folgenben SBorte): @g bünft m ir, 
alg fäpe ich fit olle, bie teuren Vrfiber, ju  arm , 
um hierher ju  reifen, jene ©fperantifien, bie toopl 
toaprenb Dielet Sftonate SJiünje um SKütije fparten 
unb bennod) nicht bie genügenbe ©umme erreichen 
fonnten, um ipreit liebften SBunfcp $u erfüllen: 
nach Vologne ju  reifen! §eute Diefleicpt, um  biefe 
©tunbe, Dereinigten fie fid) an ben Derfchiebenfien 
O rten ber 2Belt, in all ihren © tabten ober ©tabt- 
chen, Dteüeicht in  ihrem befcheibenen ©ruppenpeim, 
in  irgenbmelchem ÄaffeepauSäimmerchen, unb fie 
benfen, bort um  ben £ifd) fißenb, trübfeltg, 
fepmeigiam, bod) ooQer Hoffnung, an ung ; fte 
haben fid) Derfammelt, um  gemeinfam ber fernen 
T agung ju  gebenfen .........
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£DOu m Junulmigrado 
en Austrio.

De d-ro Richard Donin, estro 
de N.-Osterr. Landesjugend

amt-Wien.

m m

La partopreno de la 
aüstria junularo je mi- 
grado ĝojige kreskas, des 
pli ĉar ankaü la lernejoj 
ĉiam pli aprobaute la va- 
loron de 1’ migrado sub- 
tenas ĝin per bone arang- 
ataj migradoj de la lernej- 
anaro. La gusta junulmi* 
grado nur komencas, se 
kuniĝas iom malgrandaj 
grupoj sub raem elektita 
gvidanto. Ci tiu estu nepre 
fidinda kaj estru per ofer- 
ema zorgo sian grupon, 
kies unuopaj membroj fid- 
eme sekvas lin. Ne Ciu 
estas taüga kiel tia kon- 
dukanto kaj la oficejoj 
por junuiaraferoj (Jugend
ämter) en la unuopaj lig- 
landoj nur tiam donas kon- 
dukantlegitimacion, post 
kiam ili konvinkigis per 
atesto de lernejo aü per 
ekzameno kaj bone kon- 
dukitaj provmigradoj pri 

la kapablecoj de 1’ kondukanto. Gusta mi
grado devas ankaŭ esti ĝustatempe pre- 
parata. La migradplano estu la rezultato 
de pli longaj interkonsiligoj kaj belaj 
migrad- kaj popolkantoj gojigu je tiuj 
okazoj la aliularon.

Por malgrandaj migradgrupoj la mult- 
nombraj, plejofte nur dekduon da litoj 
enhavantaj migrantejoj estas destinataj, 
dum la noktloĝejoj kun 60 kaj pli litoj 
estas konsiderindaj por migradoj de 
lernejanaroj. Se oni rigardas la land- 
karton de niaj Donaŭ-valo, Antaüalpoj 
aü de la bedaüre tiel malmulte tra- 
migrata (Waldviertel) arbardistrikto, oni 
vidos, ke la migrantejoj estas tiel dense

alvicigitaj unu al la alia, ke ankaü dum 
pli longaj migradoj la noktigoj en gast- 
ejoj malnecesas. Malsuperaüstria landa 
oficejo por junuiaraferoj mem posedas 
proksimume 100 ekipitajn migrantejojn, 
en kiuj dum la pasinta jaro okazis pli 
ol 6200 noktigoj. Sed ankaü la aliaj 
liglandoj jam kreis multnombrajn noktig- 
ejojn por junmigruloj — precipe Wien, 
Supra Aüstrio, Stirio kaj Karintio. En 
Malsupra Aüstrio Ciuj junulhejmoj estas 
ankaü je dispono de la junmigruloj kaj 
prezentas krom la restado ankaü mal- 
multekostajn nutradon kaj duäbanojn. 
(l)etalaj migrantejlistoj estas riceveblaj 
Ce n.-ö. Jugendamt, Wien I. Herreng. 13.)

Car la junularo migradu en Ciu jar- 
sezono, ankaü dum vintro, por konatiĝi 
kun la naturo en gia interesa beleco, 
tial ankaü la skikurado devas esti ek- 
zercata, Car nur lertaj skikurantoj povas 
tramigradi la vintran pejzaĝon. Por tiu 
Ci celo la citita oficejo arangas Ciujare 
en siaj bele situaj surmontaraj hejmoj 
vintrosportajn kursojn, en kiuj jam 
multaj miloj da gejunuloj estis enkon- 
dukataj en la arton de 1' skikurado.

La junulmigrado ankaü ne toleras, 
ke oni komprenas la migradon nur el 
unuflankaj vidpunktoj de la korpa kap- 
abligo aü eĉ el tiu de sporta rekordo. 
Junulmigrado eble estas la plej ideala 
okupigo de juneca aktiveco kaj akcelado 
de la amo al la hejmlando, Car oni nur 
povas ami tiun hejmlandon, kiun oni 
konas. La junulmigrado estas Cefe ne 
nur afero de korpa edukado, sed tiu de
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altaj etikaj valoroj. En ĝi la knabo kaj 
la knabino havas okazon, fari korpajn 
laborojn, plivastigi la spiriton, ekhelpi 
siajn pli malfortajn gekamaradojn, esti — 
neniun ofendante — gajaj kaj ĝcrjaj kun 
gesamideanoj, lerni sin envicigi en 
grandan asocion kaj kune per forta volo 
aspiri destinitan celon, por poste nove- 
vivigita laŭ korpo kaj animo rekomenci 
la laboron kun impresoj, kiuj restos 
dum la tuta vivo.

La junularo tramigrinte la hejmlandon 
sub fidinda kondukado migradu ankaŭ 
en la vastan mondon. Tio arapleksigas 
la horizonton kaj alproksimigas la

junularon de diversaj landoj kaj popoloj. 
En tiu senco „n.-ö. Landesjugendamt“ 
jam refoje kondukigis aŭstrian junul
aron alilanden kaj rekompense donis al 
miloj da gejunuloj el Germanujo, Ho 
lando, la postaŭstriaj ŝtatoj, Svislando, 
Hungarujo kaj aliaj landoj en siaj bejmoj 
gastaman akcepton.

Rigardata el tiu ĉi vidpunkto la migr- 
ado de la junularo ne nur servas al 
pliprofundigo kaj plinobligo de la amo 
al la hejmlando, sed ankaŭ — simile al 
la mondhelplingvo Esperanto — al la alta
ideo de la popolinterfratiĝo.

Esp.-igis Steiner.

La finnaj fervojistoj dum sia 
rondvojaĝo tra Europo en

Austrio.
Leginte en Heroldo de Esperanto, 

ke 3 finnaj samfakuloj intencas rond- 
vojaĝi tra Eŭropo pro studoceloj, mi tuj 
disponigis min al ili. Per rapidtrajno ili 
alvenis (H. S a l o k a n n e l ,  J. K a h i l a  
kaj M. Aal t o)  la 5-an okt. 11 35 el 
Varsovio en Ostbahnhof, kie ilin atendis 
krom mi s-anoj Frey kaj Smital. Post 
ilia enloĝigo en hotelo ni iris al send- 
stacio Ravag, antaŭ kies pordoj jam 
atendis nin s-anoj Balkanv (Hungario), 
Lempert(Latvio), Olschanitzki (Rumanio) 
kaj Skaberne (S. H. S.). Dir. prof. 
Schwaiger, anstataŭante la forestantan 
ĝen. dir. Czeja, akceptis nin afable. La 
alilanduloj transdonis salutojn flanke de 
la radiistoj kaj radiogazetoj sialandaj, 
laŭdegis la bonegan programon de la

Wien-a sendstacio kun ia bedaŭro, ke 
oni en iliaj landoj plejgrandparte ne 
komprenas la germanan lingvon. Ili petis, 
ke Ravag pro la granda intereso por 
Aŭstrio en iliaj landoj bonvole dis- 
aŭdigu paroladojn en Esp. pri la vidind- 
aĵoj kaj belaĵoj de nia lando. Unu 
ankaŭ proponis, ke Ravag aldonu al la 
alvoko „Hier Radio-Wien, Welle 531“ 
ankaŭ la E.-tradukon. Dir. Schwaiger 
notis la deziresprimojn kaj aldonis, ke 
Ravag ĉiam favoris E -on kaj laüeble 
daürigos la favoradon per plenumo de 
kelkaj esprimitaj deziroj. Dir. Schwaiger 
ankaü montris persone al ni la send- 
stacion, kiu bonege impresis. Fine ko- 
muna fotografado antaü la domenirejo 
de Ravag. Posttagmeze ni rigardis la 
urbon, vespere ni ĉeestis kunsidon de 
„Paneüropa Kongreso“.

La 6-an matene mi venis en la hotelon 
por forakompani la finnojn unue al la
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fervojdirekcio Südwest, kie anstataü la 
forestanta dir. d-ro Huber la estro de 
la trafiksekcio Oberbaurat Pascher ak- 
ceptis nin afable kaj disponigis trafik- 
kontroliston insp. Simon por akompani 
nin kaj montri kaj klarigi al ni la in- 
stalajojn de la stacio Wien-Süd. Insp. 
Simon kondukis nin al la staciestro 
ĉefinsp. Stöckl, kiu afable akceptis nin 
kaj petis pardonon, ke li ne ankaü kon- 
dukos nin. La instalajoj bonege impresis 
niajn samideanojn, ĉar ili montris al ili 
multon novan. Je la 1030 ni estis ak- 
ceptataj de ĝen. dir. d-ro Maschat, kiu 
tre interesiĝis pri diversaj fervojaj aferoj, 
precipe pri la spertoj faritaj en Finn- 
lando je litvagonoj kun tria klaso. La 
ĝen. dir. ordonis, ke la referantoj be- 
zonotaj estu je nia dispono. La finnoj 
ankaü sciigis, ke ili faras la vojaĝon per 
monsubteno de sia administraro, kiu 
precipe ilin elektis, ĉar ili scipovas 
E.-on, kaj esprimis sian ĝojon, ke la 
administraro de la aüstriaj fervojoj estis 
la unua en la mondo, kiu permesis la 
portadon de la E.-insigno dum dejoro. 
La nomo d-ro Maschat estas jam bone 
konata pro tio en la mondo. Ni poste 
vizitis Minist.-Rat Waniek, kiu persone 
donis la deziratajn informojn al la sin- 
joroj kaj petis transdoni salutojn al la 
ĝen. dir. Jansson de la finnaj ŝtatfer- 
vojoj, kun kiu li estis verkinta „Bern-an 
konvencion“ dum unu monato. Vespere 
la finnoj forveturis per „Westbahn“ al 
Innsbruck (d-ro Blaas telegrafe estis in- 
formata), por resti tie kelkajn horojn 
kaj poste daŭrigi sian vojaĝon al Zürich. 
Agrablan vojaĝon!

„Neues Wiener Tagblatt“ kaj „Volks- 
zeitung“ afable raportis pri la afero 
en sufiĉe longaj artikoletoj.

Ĉefinspektoro St e i ner -Wi en.

Vi a intern, kongreso de 1’ kre- 
maciaj unuiĝoj decidis la 29. aüg. en 
Düsseldorf la eldonon de fakgazeto en 
Esp. La financan bazon por la gazeto 
kreis grandindustriisto en Usono.

(Laü Heroldo.)

Kongreso de la policistaroj en
Berlin.

La prez. de la kongreso, policprez. 
en Wien d-ro Schober, deklaras, ke li 
pro la graveco de la E.-movado en la 
mondo instalis kurson por la Wien-a 
policistaro, kvankam jam estas 400 esp.- 
istoj inter ili. Ankaü la kongreso ek- 
koninte la valoron de E. por la reci- 
prokaj rilatoj inter la diverslingvaj re- 
gistaroj helpos ĉiamaniere.

Esperanto — instiufako en burg
lerne joj de Wien.

En kelkaj Wien-aj gazetoj oni legis 
sub tiu titolo: „Por doni al la lernej- 
anaroj la eblon, ke ili povu lerni iun 
fremdan lingvon jam dum sia normala 
lerntempo, la komunuma konsilantar- 
komitato por ĝeneralaj aferoj de 1’ ad- 
ministrado de urbo Wien decidis, instali 
en 13 burĝlernejoj de Wien E.-kur- 
sojn efektivigotajn dum la nuna in- 
strujaro.“

Tio estas la rezultato de la propono l'arita 
la 26. junio je instigo de „Esp. Org. de la 
ofic-havantoj de urbo Wien“ (instruista sekcio 
sub la prezido de burĝlernej-direktoro R. 
Spinka) en la konferencoj de la burĝlernej- 
geinstruistoj. R. M. Frey-Wien.

Niaj idealoj kaj la vivo.
De prol'. d-ro Cölestin S c h o i k o en Melk.

Nia majstro senĉese akcentas en siaj 
admirindaj kongresparoladoj la internan 
ideon de 1’ Esperantismo, t. e. ideon de 
1’ frateco kaj justeco inter ĉiuj popoloj. 
Li nomas ĝin la idealo de 1' Esperant
ismo, la stelo brilanta tra densa mal- 
lumo, kiun ni devas fidele sekvi. Li eĉ 
ne hezitas diri: „Kun tia Esperanto, kiu 
devus servi ekskluzive nur al ceioj de 
praktika utileco, ni volas havi nenion 
komunan!“ (Genevo 1906.)

Kaj tarnen ankoraü ne Aajnas, ke ni 
proksimiĝas al ĉi tiu idealo! Cu tio estas 
nur nia kulpo? Eble, eble ne; pli eble 
ne ! Schiller plendas en sia belega poemo 
„La idealoj“, ke ĉio bela fariĝas viktimo 
de la kruela realeco. Kaj vere: la idealoj 
ja ne estas la vivo! Ili ja alte staias 
super la vivo kaj montras al ni nur la



Paĝo 110 A Ŭ B t r i a  E s p e r a n t i e t o No. 10

vojon; ili fakte similas al stelo lumanta 
al ni tra la uokto de 1’ vivo. Eĉ kiam ni 
penas per tutaj niaj fortoj, por atingi 
la idealon — ĉiam la vivo devigos nin 
fari kompromison inter la idealo kaj 
realeco. Sed la plej valoraj fruktoj de 
ĉi tiu konfiikto inter ideo kaj realeco 
estos la sperto, la natureco de 1’ vivo 
kaj saĝa juĝo de 1’ maljunstato. Se ni nur 
volus aspiri la idealojn, ignorante la 
realan mondon. ni estus sendube ne-

ŝ

praktikaj revuloj! Edmond Privat iam 
trafe diris: „Se la esperantistoj (t. e. la 
praktikuloj) ĉesus labori, la teoriuloj 
(t. e. la idealistoj) povus tuj fermi la 
butikon! “ *) Sed danke al Dio, nur tre 
malmultaj honioj taŭgas por revi dum- 
vive, kaj havas la monon por tio !

Cu ni do forĵetos ĉiun idealismon kiel 
sensencan? Ne, milfoje n e ! Ni laboru 
por la disvastigo de Esperanto praktike 
uzante ĝin kaj pruvu tiel al la mondo, 
ke nia mondlingvo ne nur praktikajn, 
sed ankaŭ etikajn valorojn enhavas kiel 
interkomprenilo kaj repacigilo de la 
popoloj, tiam la interna ideo de 1’ Esper- 
antismo de si mem enradikiĝos en la 
koroj de 1’ homoj kaj tiel kondukos la 
homaron al la sincera paco.

Ni nek devas forgesi la idealon pro 
la realeco nek la realecon pro la idealo. 
Nur la senlaca, sur sperto de 1’ vivo 
fondita laboro triumfigos nian sanktan 
aferon. Tion certe sentis nia majstro 
dirante:
Ni paŝo post paŝo, post longa laboro 
atingos la celon en gloro!

Lingvaj babilaĵoj.
De F. Bock-Wien.

(Daŭrigo.)
2. Por kelkaj propraj nomoj, geo- 

grafiaj kaj personaj, Esperanto preparis 
al si specialajn forraojn, ekzernple P a 
r i z o, Da n u b i o ,  L u d o v i k o  ktp. Eble 
ekzistas cento da ili kaj verkistoj de 
lern- kaj legolibroj ĝenerale kutimas 
libere operacii kun ili, ŝajnigante kvazaŭ

*) „Du vojoj al mondlingvo“ (v. la gazeton 
„Esperanto* de februaro 1926).

la afero estus tute simpla: mi kona s  
Pa r i z o n ,  mi v o j a ĝ o s  P a r i z o n ,  ŝi 
a ma s  L u d o v i k o n, ktp. Vana iluzio! 
Dekmiloj da propraj nomoj ne ebligas 
Esperantigon, eĉ ne pretiĝas al la al- 
preno de la substantiva finiĝo o, ek- 
zempie: B o r d e a u x ,  F i r e n z e ,  P ly 
mou t h ,  Anna,  Gr e t e  ktp. Oni ja 
ofte instruas, ke propraj nomoj povas 
konservi siajn naciajn formojn, sed laü 
mia scio oni preskaü neniam parolas 
pri ilia akuzativo. Cu sekvante Benne
mann kaj aliajn, oni efektive diros: m i 
k o n a s  L i m o g e s - o n ,  Ovi edo- n ,  
Co r d o b a - n ,  B o r d e a u x - ’n D a 
ch a u n - ’n? Tio ja estas ridindigaj 
groteskajoj. Ne, estas nenia alia helpo 
ol deklari: ĉiuspecaj propraj nomoj, kon- 
servantaj sian nacian formon, estu ne- 
flekseblaj: B o r d e a u x  e s t a s  g r a n d a  
u r b o ,  m i j a m  v i d i s  Bo r d e a u x ,  mi 
v o j a ĝ o s  al  B o r d e a u x .  Oni ne plen- 
du, ke jen escepto de regulo, ĉar Bor
deaux, Plymouth ktp. ja ne estas Esper- 
antovortoj!

3. Kio estas antaünomo ? Certe nenio 
alia ol nomo, kiu staras antau alia nomo. 
Same „interspaco“ estas spaco troviĝanta 
inter io alia. Laülogike en tiaj kunmet- 
ajoj la dua vorto devas konservi sian 
signifon, dum ke la unua ĝin nur de- 
terminas aü iom specialigas. Cu do ne 
estaskontraülogike, uzi „ i n t e r m o n t o “ 
en la senco de „ P a ß “ kaj „ĉi rkaŭ-  
k o l o “ en la senco de . H a l s b a n d “ ?
A  n

Cu „ mo n t o “ povas ĉesi, esti „ m o n t o “ 
kaj Äk o l o “, esti „kol o“ ? Mi mal- 
amas „ĉ i r k a u b r a k o “ kaj „ĉ i rkaŭ-  
m a n o “ =  A r mb a n d ,  „ ĉ i r k a ŭ k o l o “ 
=  Ha l s b a n d ,  „ s u b t e g m e n t o “ =  
D a c h b o d e n ,  „ s u r v a n g o “ =  O h r 
f e i ge ,  „ i n t e r p a c o “ — W a f f e n 
s t i l l s t a n d .  Sekvante tiun vortformadon 
oni fine ankaü diros „ s u r k a p o “ — 
Hut ,  „ a n t a ŭ v i z a ĝ o “ == Ma s ke  ktp. 
Jam delonge oni evitas ekzemple „cent -  
j a r o “ — J a h r h u n d e r t  anstataü „j a r- 
c e n t o “ ; „ p o r k v i r o “, kiu pli bone 
esprimus „ S c h w e i n e k e r l “ ol „Eber“. 
Oni klopodu eviti ĉiujn tiajn vortform- 
ajojn kaj oni facile trovos rimedojn.

(Daurigota.)
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Esp.-istaj sciencistoj kaj toknikistoj
aliĝu al lu t. Scienca Asocio! 35 Rue du 
Sommerard. Paris V. Kotizo: 0 5 aŭ 2 6 Dol.

laŭvole.

S i n c e r a n  d a n k o n
al la italaj samideanoj, speciale al s-roj 
Dott. A. Ghez en Trieste, direktoro F. 
Pizzi en Venezia kaj Rag. A. Blasimme 
en Roraa, kiuj afable estis helpemaj al 
ni kaj agrabligis nian restadon en Italio. 

Ni neniam forgesos ilin!
Fratinoj Cipera el Steyr kaj Pilsen.

AUSTRIA ESPERANTO- 
DELEGITARO

Tutaustria Laborkonferenco
en Wien.

Ban de okt. 1926.
AED.-prez. Steiner (St.) malfermas je la 9 20. 

Oni kon8tata8, ke neniu delegito el la provinco 
ĉeestas, kaj decidas, prokrasti la konferencon 
ĝis la 31.X. kaj 1. XI. St. esprimas funebron 
pro la morto de s-ano Steinhauer, unu el la 
unuaj kaj plej viglaj pioniroj en Wien. (Ciuj 
leviĝas.) Plue li petaa konsenton, eendi gratul- 
leteron al d-ro pro!’. Dietterle, la granda 
pioniro en nia kara Germanlando, kiu estiĝis 
60 jara. (Konsentita.) & / f '~■ <

La forirantojn renkontas la samideanoj, 
kiuj alvenis el la provinco, oni parte revenas 
kaj la prez. post kelka disputado malfermas 
la duan fojonja konferencon.

Ĝen.-sekr. Ĉech konstatas la reprezentadon 
de jenaj societoj. El la provinco: Esp.-soc. p. 
Stirio, Graz kaj Leoben (Mader, Rogier), Hain
feld kaj St. Pölten (Goldmann), Korneuburg 
(Taussig), Krems (Brenek), Linz (Hi^er), Salz
burg (prof. d-ro Christanell); el AWravUnuigo 
(Braun, Mayrleb), Eid. kooperat. de E. (Öech), 
Danubio (d-ro Pfeffer), E.-org. de ofic-havantoj 
de urbo Wien (Bernfeld, Feder, Frey). Aüstr. 
Pacif. E.-soc. (Klauenitzer, Sperling), Fideleco 
(Mair), Verda Angulo (Zeilinger), Kulturo 
(Werner), Polica E.-unuiĝo (Mitterhofer).

St. prezentas la tagordon, publikigitan en 
AE. 7 kaj 8/9. Car St. certe devos multe raporti 
kaj paroli, oni en konsento kun St. tuj pro- 
ponas, ke prof. Christanell (Ch.) prezidu la 
konferencon. Akceptita. Ch. ekprezidas.

P. 1. St. koncize parolas pri la okazintajoj 
post la bone sukcesinta kongreso en_ Graz, 
kies laborojn ankaü dir. Hans Jakob-Genevo 
bonege aprobis. Li vizitis propagandcele Pan- 
eüropan Union,Fremden verkehrsbüro.Verkehrs-

werbungBges., d-ro Buresch, ĝen.-dir. d ro. 
Maschat, ĝen. dir. Hoheisl kaj aliajn. Propagand- 
vojaĝo bone sukcesis en Hainfeld. Salzburg 
kaj Innsbruck. „Bundesbahnen de nun sendos 
al mi regule informojn pri novajcy, kiujn mi 
tradukos kaj sendos al ,Heroldo‘. Mi sukcesis. 
denove ricevi la Jastjaran grandun rabaton 
Öe luo de loko por afisoj en la stacidomoj de 
Wien kaj alie. La grupoj de A.L. L. E. kon- 
sentis partopreni, S. E. F. A. ne respondis la 
inviton. Mi ankaü provis flanke de A. E. ricevi 
de eminentuloj respondon je la demando .Kiel 
vi pensas pri E.?‘ kaj alvenis leteroj de eks- 
kanceliero d-ro Seipel, prez. de Nationalrat 
Miklas. ministro por instruaferoj d-ro Rintelen, 
Nat.-Rat Tomschik, prez. de 1’ akademio de 
sciencoj univ.-prof. d-ro Redlich, iniciinto de 
la .Paneŭropa Unio' grafo Coudenhove-Kalergi, 
prez. de Stadtschulrat Wien Nat.-Rat Glöckel, 
polic-prez. d-ro Schober, ekskanceliero d-ro 
Renner.“ La „Labor. Esp. kristana“ arangis 
propagandsemajnon 28. IX. ĝis 3. X. kaj 
hodiaŭ teatrajon „Esperanto triumfas“; gratul- 
on al s-ro Bischoff pro liaj klopodoj. A.L. L. E. 
rifuzis proponon pri komuna agado ĉe Ravag 
(Tarnen, en la provinco'plejofte la grupoj de 
A.L.L.E kunlaboras kun la neütralaj grupoj). 
Ch. dankas al prezidanto St. Estas akceptata 
propono Mader (Ma.) kun aldono de d-ro Pfeffer 
(Pf.): „La laborkonf. postulas de la direktantaro, 
ke invitoj kun la programo kaj protokoloj, 
ankaü de direktanturkunsidoj, nepre estu 
dissendataj ĝustatempe al ßiuj, ankaü la 
provincaj anoj de la direktantaro, al la land- 
estroj kaj al la provincaj grupestraroj. Same 
la nekontidencia parto de la protokoloj devas 
esti publikigata en la oficiala organo de AEI)., 
almenaü laüsence, se laüvorta represo pro 
manko je spaco estas malebla.-

Cech mallonge raportas pri la forigita 
„krizo“. Ma.: Konfliktoj ne necesas. La provinc- 
anoj ne devas suferi pro Wien-aj aferoj jißr- 
soniij! Plue li korektas, ke li en la konf. 1. aüg. 
ne estis oficiala reprezentanto de grupo Graz, 
sed nur observanto

Kasisto Braun raportas pri kasostato >S40 89) 
kaj admonas la ne pagintajn grupojn je pago.

P. 2. Eksprez. de landestraro Wien, s-ro 
Smital, raportas pri la kaüzoj de sia mem- 
eksigo. Fino je la 12 80.

PoBttagmeze komenco je la 14 40.
P. 3. St.: La kongreso en Graz konsentis 

la decidon de AE D-direktantaro, konfirmita 
en Locarno kaj de Genevo: „Neidentigo kun 
la movado, sed reciproka subteno.“ Werner 
petas, ke la konf. komisiu prof. Jokl, paroli 
ĉe Paneüropa Kongreso. Oni decidis, ke prof. 
Jokl ricevas de la konf. la permeson. paroli 
en E. pri E.. sed ne !a rajton, paroli en la 
nomo de la Aüstria aü Wien-a eBp.-istaro.

P. 4. St.: Radio-Wien ne estas favora al E. 
Oni faru petskribojn dum la grupvesperoj (lau 
AE. 6), kiel la grupoj ekster Wien jam faris. 
Mi sukcesis instigi gravajn personojn kaj 
esirarojn al nia subteno.
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P. 5. Prokrastata. P. 6. Pf.: Oni popularigu 
E.-on prese. Pluaj projektitaj eldonaĵoj ĉe 
.Neues Wr. Tagblatt“: Konversacia, komerca 
libroj, parolado) de ZameDhof. Proponae aboni 
„Pressediengt d. Deutsch. E.-Bundes“ kaj sendi 
£in al la grupoj por enpresigo en la lokaj 
gazetoj. Akceptita.

P. 7. Estas forlasita. P. 8. Propono Ma., 
ke la grupoj pagu ankaü por la nuna jaro 
Ŝ 3'— po delegitrajto estis akceptata.

P. 9 Ma.: Ĉar s-ro Steiner ne plu volas 
akcepti la prezidantecon, la grupoj ekster 
Wien, „Ofic-havantoj“ kaj „Pacifista“ proponas 
jenan liston: „Prez. Christanell; vicprez. Mestan, 
Blaas; sekr. Feder. Bernleid, .Mader; kas. 
(Joldmann, Braun, Ultmann; gazetservo Pfeffer; 
.Austria Esp.‘ Steiner; reviz. Mair, Oberndorfer.“ 
— Braun deklaras, ne akcepti plu la oficon 
de kasisto. St. ne volas akcepti plu ian indon 
en AED. D-ro Pf. dufoje petas deziresprimon 
de ĉiuj liglandoj esp.-istoj kaj mem petas, ke 
St. kiel redakt. de la oficiala organo estu 
membro de la direktantaro. St. fine konsentas. 
Anstataü Braun oni proponas kiel kasiston 
Mair kaj kiel reviz. anstataü Mair s-ron Klaus- 
nitzer. Akceptita.

P. 10. Sonnenfeld: Oni elektu redaktan
komitaton por la oficiala parto en „A. E “. 
Ma.: „Tiu parto estu redaktata de la sekre- 
tariaro de AED.“ Post diskuto, en kiu oni 
konstatis, ke AE. estas proprajo de St., oni 
akceptas proponon Ma.: „La direktantaro estas 
komisiata, aranĝi interkonsenton konfirmotan 
de la gruj)oj.“ St. promesaldonas, ke li ankaü 
plu helpos. D-ro Pf. proponas, ke ĉiuj membroj 
propagandu en siajrondoj por AE... St.aldonas, 
ke en Wien certe pli ol 200 grupmembroj ne 
estas abonantoj de AE.

P. 11. Neniu propono. Ch. fermas la konf. 
je la 17 a kun dankvortoj.

Kursoj gvidotaj:
llaitifeld : InstruiBto Wandl 8.
Innsbruck: D-ro Blaas 8, s-ro Bauer 1 por 

trumvojistoj, s-ro Kühbacher 1 por ko- 
mencantoj kaj progresintoj.

Korneuburg: S-ro Steiner 1.
Krems: F-ino Prokopp 1, krom la kursoj en 

burĝlernejoj.
Kied: Fakinstr. Jungschaffer, 24 partopr. 
Salzburg-Parsch: Prof, d-ro Christanell en 

Borromeum 1 por komencantoj, 2 por pro
gresintoj.

Wien: Pli ol 20 kursoj. Ni raportos post ko- 
menco pri ili.

Hejmŝanĝo.
Unua E.-Unuiĝo transloĝiĝis en novan kun- 

venejon I. Schellingg. 7 (Schellinghof), kie 
Oiun vendredon je la 7 30 oni kunvenas. La 
okazontaj paroladoj estos de nun n u r publik- 
lgataj en la ĉefaj gazetoj de la sama tago.

La ŝtataj ekzamenoj
komencos la 8-an nov. matene je la 
8-a per la skriba ekzameno en la domo 
de „Lehrerinnenbildungsanstalt“ Wien,
I. Hegelg. 14. La dato de la buŝa kaj 
praktika ekzamenoj estos sciigata al la 
ekzamenaspirantoj.

La petskriboj pro partoprenpermeso 
al la ekzamenoj kun la aldonoj (v. A. 
E. n-ro 5/1925) kaj stampo (1 Ŝ.) estu
prezentataj ĝis plej malfrue la 20-an 
okt. al la direkcio de la ekzamenkomi- 
siono, Wien, I. ßurgring 9 (Stadtschul
rat), ĉambro 53.

La ekzamenkostoj da 20 Ŝ. resp. 10 Ŝ. 
estas pagotaj antaü komenco de la skriba 
ekzameno.

Listo pri la verkoj rekomenditaj por 
la preparo al la ekzameno kune kun la 
ekzamenregularo kaj preciza informo pri 
la ekzamenpostuloj estas riceyebla ĉe 
Bundesverlag, Wien, I. Schwarzenberg
strasse 5 aü post alsendo de Ŝ. 1*70 de 
la ekzamenkomisiono.

Propagan d voj aĝo.
Hainfeld:

La J2-an sept. la nova grupo aranĝis eks- 
pozicion sub ĝia estro instr. Wandl subtenate 
de 1’ prez. de AED. Steiner, kiu alportis la 
tutan materialon. Bonega sukceso! 3 kursoj 
ekfunkcias. Wandl-Hainfeld.

Salzburg:
Cefinsp. Steiner, prez. de AED.. vizitis nin 

la 18-an sept. Vespere li ĉeestis nian grup- 
konvenon; sabate h vizitis kelkajn eminent- 
ulojn kaj preparis ekspozicion en la granda 
desegna salono de reallernejo. Dimanĉe je la 
10-a li paroladis pri la „Nuna stato de la 
E.-movado“. La ekspozicion vizitis inter aliaj 
viclandestro Robert Preussler, landa lernej- 
insp. Hofrat d-ro Stummer, policdir. Hofrat 
Steinhäusl, polickonsilano Edelmayer el Steyr, 
Hofrat d-ro Moser, prez. de i’ Radioklubo, 
konstruuzinestro Ob.-Baurat inĝ. Thaller kaj 
inĝ. Lorenz. Ili miris sin informante dum la 
gvidado pri la progresoj de E. kaj promesis 
subtenon. Ciuj gazetoj raportis. Do, ni sami- 
deanoj en Salzburg ŝuldas dankon al s-ro 
Steiner pro liaj penadoj kaj esperas, ke ili 
maturigos bonajn fruktojn.

d-ro Fr. Christanell-Salzburg.
Innsbruck:

La 23-an sept. E.-ekspozicio aranĝita de 
1’ red. kaj prez. de AED. Steiner, dank’ al ties 
klopodoj bone sukcesis. La antauan tagon
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8-ro Steiner vizitis nombron da eminentuloj 
invitante ilin al la aranĝo. Vicurbestro Fischer 
protektis la aranĝon kaj disponigis Balonegon 
por tiaj celoj nefacile baveblan sen eminenta 
subteno. Ke la oficialuloj en la ĉeturbo de 
Tirol nun ekinteresiĝas favore por nia al'ero, 
pruvis la ĉeestantaro dum la solena malfertno: 
Vicurbestro 'Fischer, ĉefo de la postdirekcio 
Hofrat d-ro Zingerle, landa ĝendarmarestro 
Walter kun eia anstataüanto Ebenhöh, univers. 
prof. d-ro Micoletzky, landa lernejinap. Hotrat 
d-ro Müllner, dir. d-ro Endisch, urba lernejinsp. 
Kotier, burglernejdir. Berninger, deputitoj Jäger 
kaj Kendl, d-ro Lorenz por la komerca ĉambro. 
la red. de „Innsbrucker Nachrichten“ kaj de 
„Innsbrucker Volksblatt“. Viclandestro d-ro 
Peer senkulpigis sin.

Ĉi tieaj gazetoj. eĉ iam kontraüaj, detale 
raportis pri la sukceso kaj speciale. ke vicur
bestro Fischer malfermis solene la ekspozicion 
akcentinte la utilecon de E. ankaü el nacia 
vidpunkto kaj sian favoron al nia movado. Ni 
esperas, ke tiu „vekiĝo ‘ prosperigu viglan 
laboron kaj iom kompensu la aranĝinton, kiu 
oferas sin mem por nia ideala al'ero.

d-ro Blaas-lnnsbruck.
Dankon! Koran dankon al la samideanoj, 

kiuj helpis bonsukcesigi nian propagandon. 
Speciale mi devas atentigi pri la senlaca helpo 
de du bulgaraj samideanoj Drensky kaj Welkoff 
en Innsbruck, kiuj kun d-ro Blaas laboris tage 
kaj nokte. Steiner.

Sankta Hildegardo-soleuo.
La 26-an sept. la A.K. L. E.-anoj festis la 

solenon de sia patronino, la Sankta Hilde- 
gardo. La diservon en Minoriten-preĝejo-Wien 
kun prediko de lia moŝto prioro kaj dekano 
W. Nedwid kaj sankta meso (meskanto de 
Schubert kaj Hildegardo - kanto de s-ano
L. Chiba) kaj la festkunvenon en la parolad- 
salonego de „Kath. Volksbund“, kie pastro 
Fr. Mestan parolis pri sankta Hildegardo, la 
fäma germana profetino, ĉeestis multaj per- 
sonoj. S. Hildegardo per sia kreitajo de „lingua 
ignota“ (unbekannte Sprache) jam en la 12-a 
jarcento eklaboris je la ideo de artefarita help 
lingvo, je problemo, kiun nia majstro d-ro 
Zamenhof per sia Esperanto tiel bonege solvis.

P. Fr. Mestan-Wien.

Prüfungskurs
zur Vorbereitung auf die Staatsprüfung im 
April 1927 mit praktischen Lehrversuchen 
unter der bewährten Leitung des Dir. Fritz 
Stengel. Beginn 10. November 1. J. Außerdem 
Vorträge von HofratDr. Wollmann, Prof. Simon, 
P. Mestan, Dir. Schamanek. Reg.-Rat Bock, 
Hofrat Hai-twich, Prof. Jokl, Prok. Schade, Dr. 
Pfeffer. B. L. Spitzer, B. L. Mair. Umgehende 
Anmeldung an „Esperanto-Verein der städt. 
Angestellten Wiens“, Wien IV, Schäffergasse 3.

Koregan gratulon
al la eminenta samideano s-ro

d-ro J o h a n n e s  Di e t t e r l e
direktoro de „Germana Esp.-Instituto“, kiu

antaŭ kelkaj tagoj iĝis
60 jara.

Li ankoraü dum multaj jaroj povu daurigi 
sian modelan agadon en nia movado!

La red.

Hugo Steinhauer,
fervoja öefinspektoro, longjara ano de 
la „Unua Esperanto-Unuiĝo de Wien", 
ĝia eksprezidanto kaj honora membro, 
mortis subite la 9 an de septembro.

Jen unu inter la plej bonej, kiun la 
senkompata morto foräiris el nia vicaro 
de pacaj batalantoj, postlasinte breöon 
malfacile replenigeblan. Kiel homo kaj 
samideano egale ŝatata kaj amata de 
ĉiuj, kiuj lin konis, bonkora, helpema 
kaj öiam gajhumora. la kara mortinto 
estis fervorega pioniro de nia movado, 
al kiu li, ankaü pro siaj eminentaj 
kvalitoj kiel kursgvidanto. sukcesis varbi 
ĉiam novojn adeptojn.

Ripozu dolĉe, karega amiko, la ge- 
samideanaro fidele konservos al Ci viv- 
daüran memoron.

Al la grupo en Salzburg!
Ni esprimas al vi nian kondolencon pro la 

perdo, kiun vi suferis per la feliĉiga edziniĝo 
de f-ino Schönau. Al la geedzoj nian tutkoran 
gratulon La red.

Instruistoj!
Instruu en viaj kursoj laü senpera 

metodo kaj uzu „Aüstria Esperantisto“. 
Malnovaj gazetoj po 40 gr. (Vi ricevos 
krome 33 °/0 rabatonL Abonigu viajn 
lernantojn. Jarabono Ŝ 4.20 -f- 10 gr. 
afranko (por vi 15%).

(SfljeraittO'gadjflnW bc« „'Jie 9latur- 
freunbü ,̂ äßic«, Deranftaltet folgenbe iHuäjlüyf: 
24. X. JHamagec!; 31. X. itroppberg. (SBcgen SIuö* 
fünften f. 21. 6. 9?r. 8/9.)

16. österr. Klassen lotterie
Einzelziehung! Riesentreffer!
Glücks lose  bei J. Prokopp,  Baden.  

Losversand für die Bundesländer.
Prospekt beachten!
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liiinurkindaj Presa.joj.
El 1 a e 1 d on ej oj :

M
Osterr. Sohulbiicherverlag, Wien:

Franz Wollmann, Lehrbefühigungs-Prii- 
Tanken Englisch, Französisch, Italienisch, 
Esperanto, 32 pĝ.. prezo S 150.

Tiu fii grava verketo de la landa lernej- 
inspektoro Hofrat d-ro Wollmann, direktoro 
de la stataj ekzamenkomisionoj por popol- kaj 
burĝlernejoj kaj por Esperanto en Wien, estas 
destinata por la instruistnro kaj enhavas 16 pĝ. 
por la 3 naciaj lingvoj kaj 12 por Esp. Ĝi 
estas nemezureble valora por nia movado en 
Aŭstrio, ĉar la belega enkonduka artikolo certe 
konvinkos lu aüstrian instruistaron pri la 
graveco de E R. M. Frey-Wien.

Tabeloj por iiitua iustruado de Esperanto
en lernejoj kaj kuraoj de Francisko M es tan, 
10 folioj 17/22 cm, eldonita de 1’ aütoro en 
Wien, VIII., Piaristengasse 43. — La ĉiam 
pli granda intereso, kiun la publiko montras 
por Esperanto, necesigas l erni lojn,  per kiuj 
oni povas klarigi en facila maniero la diversajn 
partojn de la gramatiko kaj vortfarudo kaj 
per kiuj ĉe la ripetado oni tuj rememora9 la 
lernitajn partojn Tiujn ĉi lernilojn ni trovas 
en la sur bona kaj dika papero presitaj 
i n s t r u t a b e l o j ,  verkitaj de bonfame konata 
F. M. En genie elpensita, klara kaj bontaüga 
aranĝo li prezentas la tutan instrumaterion.

Car la plej multnj homoj ja estas disponitaj 
ankaü al pervida percepto, tiu ĉi tabelaro, 
utila por instruado pervida, estos certe bone 
akceptata en kursoj kaj lernejoj kiel instruilo, 
por komprenigi pli facile kaj daüre memorigi 
la vortformojn kaj la vortfaradon de Esperanto. 
Öi sendube helpos al la komenca instruo. Tial 
ni deziras al ĉi tiu verko, la frukto de longa 
pripensado kaj mstrulerteco, plej grandan 
disvastigon en la rondoj de instruantoj kaj 
lernnntoj. Dezirinde estus ankaŭ baldaüa eldono 
de la 9amaj tabeloj en granda formato, por 
pendigi ilin sur la murojn de la instrucambroj.

Schamanek-Tullnerbacb.
Ellersiek Ar Borel-Berlin;

l)-ro A. Möbusz, Universala E.-Lerno- 
libro. Parto la por kurBanoj, 116 pĝ., prezo 
Rm. 2 —. Ila por kursgvidantoj.32pg.,Rm. 150

La libroj ne enhavas nacilingvajn tekstojn; 
ilin povas uzi lernantoj el ĉiuj nacioj, se ili 
estas instruataj de lerta, pri la E.-movado bone 
instruita esp.-isto. Aranĝo kaj tekstoj estas la 
samaj kiel en la 6-a eld. de M. „Vollst Lehr
buch“. Ciu el la 14 lecionoj enhavas konver- 
sacion pri de la kursano konata temo, parton 
de la vortfarado kaj gramatiko kaj vortaron 
por la legajoj ktp. 42 taskoj kaj 10 pĝ. aldono

{jrezentas riĉan materialon. Krom tio estas en 
a libroj 80-4-90 informoj kaj konsiloj por plia 
ekzercado. Eö la ofte uzataj de la Akademio 
ne akceptitaj afiksoj mis, end. oz estas klar

igataj; mankas la plej nova ism. Multa spaco 
estas por noticoj. Kun kia granda zorgemo
M. laboris, montras la libro. Mi trovis nur 
unu preseraron (pĝ. 65 „ĉi tiu“). Prave M. 
diras: „Nun komenciĝas nova periodo, kiu 
postulas grandan nombron da lertaj kaj spertaj 
esp.-istoj, ne nur laŭ nomo, sed laü scio kaj 
povo. Por eduki tiajn, mi verkis mian lerno- 
libron. Nova periodo postulas novajn rimedojn. 
ankaü reformotajn in9trumetodojn. Tion mon
tras ja la pedagogio“. Tial li verkis la duan 
parton por kursgvidantoj. Tiu libro estu en 
la manoj de ĉiu instruanta esp.-isto!

Schamanek-Tullnerbach.
„Legolibro“, unua  volnmo; In te rnac ia  

anekdo ta ro ;  P. W il l iam ; Nova E. Biblioteko, 
No 7; 0.80 orm.

Ĝenerale mi ne ŝatas longan serion da anek- 
dotoj, kiu spicante la homan spiriton per 
8pritajoj tro ofte — kaj ofte tro sammaniere 
— enuige lacigas ĝin kaj tedadas. Tarnen tiu 
libreto afable prezentas el fontoj neelĉerpitaj 
bonhumoraĵojn en moderna brila stilo, tekston 
tre rekomendindan por kursoj perfektigaj. 
dum kiuj la novaj adeptoj jam sopiretas al 
pli intere9a legajo, kun abundo de kvankam 
tuj kompreneblaj, sed ne troveblaj en ilia lerno- 
libro vortkunmetajoj de 1’ eleganta lingvo.

Elektitaj poemoj de Ueine, trad de Pillath;
N. E. B. No. 6, 46 pĝ.; Rm. 0*70.

Dua, kompletigita eldono de diversepokaj 
perloj de 1’ delikatsenta poeto. La tradukinto — 
nun jam tre konata sub lapseüdonimo Zanoni — 
plaĉe, bonritme kaj — rime prezentas ilin al 
ĉiuj poeziuloj. La poemaro estas — laü Maria 
Hankel — „In plej efika pruvo por la beleco 
de nia lingvo“. Malnecesas aldoni eĉ vorteton !

d-ro Blaas-Innsbruck.
Heroldo de E s p e r a n to - H o r r e m ;

La a l ta  Kanto de la An\o. Laü malnova 
legendo rekantita originale en Esperanto de 
Teo Jung. Premiita per la Natura Floro ĉe 
la 12aj lnternaciaj FlorBj Ludoj.

Emocia rakonto pri oferema amo de edzino 
Bel-Krimhildo, kiu, alivestita laü kantisto, 
migri8 eĉ ĝis malproksimega Turkujo, por 
liberigi sian edzon, la kruckavaliron Konrad. 
el la kaptiteco. — Molaj. facile fluantaj versoj 
(kvarpiedaj trokeoj) prave meritigis la poeton, 
ricevi la dediĉitan premion. Nur unu dubon 
mi havas, nome, ĉu ^trobadoro“ au „trubaduro“ 
estas la ĝusta esprimo; kaj Christaller kaj 
Bennemann elektis la lastan; — kaj plue ĉu 
multaj legontoj divenos, ke .Krescento“ signifas 
duonlunon.

La tre bela poemo indas ankaü lau sia 
plaĉa eksteraĵo ornami ĉiun salontablon.

H. Zwach-Wien.

Hirt A Sohn-Leipzig:
Enciklopedia vortaro; III. volumo. Wüster. 

Daürigo de Esperantologiaj principoj; vortaro 
de „Folio“ — „Iri“. Rm. 15 - .
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Pli kaj pli montriĝas la grandioza verko. 
NeDiu varbilo kapabias tiel konvinki lingviston 
aŭ homon, kiu pridubas la lingvan taügecon 
de nia idiomo, pri la progreso, vivo kaj pre- 
cizeco de E.. ol tia vortarego. Ne nur la abundo 
de 1’ esprimojoj — krom sciencaj terminoj la 
kompleta aro dekunmetitaj vortoj de la komuna 
lingvo — vere mirigas, sed la diligenteco 
senlaca de 1’ autoro, kiu gramatike, historie, 
literature elĉerpadas ĉiun angulon de nia lingvo 
kaj science ordiginte ĉion prezentas al ni la 
ĉiam vastiĝantan riĉegecon. tarnen bazantan 
sur simplaj, logike formantaj reguloj. Speciale 
atendinda esploro pri la derivo de E propraj 
nomoj kaj — obeanta la suman principon — 
de vortoj objektaj el la laüfonta lingvaro, en 
la „E.-logiaj principoj“ mulkasetas al ni per- 
spektivon de la autoro al estonta evoluo de 
nia lingvo. — La prezo. lau la sumo iel kon- 
sterna, ekŝajnas bagatela laü la penado utili- 
gita kaj valoro enhavata. Ĉiu grupo almenaü, 
poparte. t. e. po volumo. aöetu la enciklo- 
pedion — trezoron nemalkaveblan!

Palaco de danĝero, de Mabel Wagnalls, 
trad. el la angla Edward S. Payson. 206 pĝ. 
Km. 6‘—.

Unu el multaj rakontoj, romanetoj, el la 
vivo de Madame Pompadour, la altranga kon- 
kubino de rogo Louis XV. de Francujo. La 
leganto rigardas kaj aüskultas vivadon kaj 
konduton de korteganoj tiamaj, ĝojas pri 
naiveco de junulino ne dronanta en la malpurä 
medio naskonta revolucion, vibre atendas la 
evoluadon de amo, elkreskanta el suferegoj 
ĝis fina triumfo, kaj — dankas la lertan tra- 
dukinton, prezidanton de la E.-Asocio de 
Nordameriko, kiu per sia stilo sen „anglismoj“ 
tre faciligas la ĝuon kaj ĉarmon de la legado. 
Mi riproĉetas nur, ke la neoficialaj vortoj. inter 
ili parteto netrovebla en vortaroj al Ĉiu 
haveblaj, ne estas klarigataj en la libro. La 
ofte uzata radiko „agiti* miaopinie konvenas 
por politika esprimo, sed ne taugas por stato 
de l’animo. Artikolo antaü propraj nomoj estas 
forjetinda. La preferon de „returne“ (al „re- 
turnen“) montris jam Zamenhof. „Vipuro“, ne 
„vipero“ estas laü lasta esploro la sola oficiala 
formo. Bela aspekto de la libro bindita, 
bonaj papero kaj preso lau kutimo de firmo 
Hirt & Sohn. d-ro Blaas-Innsbruck.

Kie oni renkontas E.-istojn?
Graz.

Esp.-Verein für Steiermark, Bürggasse 16. 
Gasthof (gastejo) „Altes Stadttheater“, Di 
(m) 20-23 h.

Innsbruck.
Arbeiter-Esp.-Klub (Laborista klubo), Südtiroler 

Platz. Hotel Sonne. Do (j) 20—22 h.
Esperanto-Klub, Gasthof „Goldener Greif“, bei 

der Triumphpforte, Mi (me) 20 — 22 h.
Wien.

Aŭstria Katolika Ligo Esperantista, I., Freyung 6 
(Pfarrkanzlei), Mi (me) 17—19 h.

I. Wiener Esp.-Verein, I., Schellinggusse 7, 
Schellinghof, Fr. (v) 19'3f>h.

Aüstria Pacifista Esp.-Societo, III., Hensler- 
gasse 3, Hochparterre; Do (Ĵ), 19—21 h. 

Esp.-Verein der stiidt. Angestellten Wiens, 
IV., Schäffergasse 8, Di (m) 17 -19 h. 

„Konkordo“, V., Margaretenplatz 4 (Terrassen- 
caf6), Do (Ĵ) 19-22 h.

Esp.-societo, „Danubio“, VII., Neubaugasse 25, 
Caf6 Elsahof. Mo (1) 19—28 h. 

Akademischer Esperanto-Verein. I., Universität. 
Zusammenkunft wie (kunvenejo la sama kiel) 
„Danubio-'.

Esperanto Bücherstelle d. Freien Esp. Arbeits
gemeinschaft, VII., Lerchenfelderstr. 23; 
Auskünfte (informoj) Täglich 18 — 19-30 h. 

Esp.-Bildungsverein „Supren“. VII., Kaiser
straße 121, Cafe. Fr (v) 18—21 h.

Esp -Unio Fervojista XIV., Avedikstr. 2, Di 
(m) 19 h.

Bohema Klubo Esperantista. XV., Turnerg. 9.
I. et., Narodni dum, Mi (me) 20 h. 

Esp.-societo „Fideleco“, Währinger Bürger
cafe, XVIII., Staudg. 1, Di (m) 16—19h. 

Esp.-soc. „Kulturo“, XVIII., Kreuzgasse 34, 
Caf'6 Hildebrand, Di (m) 19-30 h.

llekonienriim laj firn io j.
E. signifas, ke oni parolas E.-on

Graz
Caf6 =  kafejo:

„Post“, I. Häring, Neutorgasse.
Korneaburg.

Bäckerei =  bakejo:
Karl Luegmayer (E), Albrechtstraße 3.

Wien
Elektrotechniker =  elektroteknikisto:

Herrn. Heutier, (E), VIII., Pfeilg.53,tel. 22096. 
Kleider, auch nach Maü =  vestoj:

Alfred Mährischl, XII., Giersterg. 6. 
Pension =  pensiono;

„Esperanto“ (E), IV., Argentinierstr. 53, 
Mezz., tel. 52740.

Versicherung =  asekuro:
F. Strubecker (E), III., Schützeng. 3, kun- 
lab. ĉe asekurentrepr. „Janus“, fond. 1824. 

Zuckerwaren =  sukerajisto:
Franz Prohaska, XII., Premlechnergasse 21.

!! RADIO I I
Touristen- und 
S p o r t a r t i k e l

NAHMASCHINEN
mit kostenlosem Stickunterricht 
auch gegen Te i l zah lungen! !

1 i T  C ' T T  IX., Liechtensteinstr. 27 
X  X \ ^ J \  IV., Wiedner Hauptstr. 8

Für Esperantisten 5°/o Rabatt
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Verlag Paul Knepler (Wallishausser sche Buchhandlung) Wien I.
Lichtensteg 1.

Soeben erschien die neue Bearbeitung von

Vollständiger Lehrgang der intern. Hilfssprache

ĴE2 t&'M* ̂
von .Tul. G  1 ü c k  und I>r*. Edm und, 8 6 s
O 3 0 .  T flu sen d  . I^r-eis 8  1 Y O  (M  1*—)
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E n p e r a n t o - D e u t s c h e  S p r a c h - B i b l i o t h e k
h»rauw^e{;ebeu von l>r. Kmil Pfeiler

Ausgewählte Esperanto - Lektüre
IVo 1

fiii’ A n f ä n g e r  und K u r s e

Preis S  —*<50 ( 4 0  Pfennige)

♦

♦

♦

Esperanto-Lehr- und Wörterbücher
Degen. Arthur, Kleines Lehrbuch f. d. Selbst- u. Fern

unterricht. 11.—15. Tausend. 36 8. Reh. 8 1*— 
Dietterle, Prof. Dr. Joh., Esperanto-Lehrbuch f. höhere 

Sohulen.
I. S p r a c h l e h r e .  1926. 44 8. K artoniert 8 150

II. H e b u n g «  » t o f f .  1926. 38 8. Karton. 8 1*50 
Goldschmidt, Thora, BildotabuloJ por la Instruado de

Esperanto. 36 bildoj kun klariganta teksto. ek- 
zereoj, ekzemploj kaj gravaj aldonoj, prilabor- 
itaj de Profesoro D-ro J o h .  D i e t t e r l e . 3. verbess. 
Auflage. 1923. 104 8. Kartoniert 6.—, geh. 8. 6*80 

Kreuz, Robert. Esperanto in Handel und Verkehr. All
tägliche und kaufmännische Gespräche, kauf
männischer Briefwechsel. v\ arenliste. Handels- 
W örterverzeichnis. Kurze Sprachlehre. 1 1 2  8. 
Kartoniert S 3 —

Lippmann, Walter, Dr. Zamenhofs spraohllohe Gut
achten. — Lingvaj Kespondoj — in deutscher 
Bearbeitung m it Ergänzungen u. E rläuterungen. 
1921. 70 8. Kartoniert 8 2*35

Stark, Emil, Elementar-Lehrbuch d. Esperantosprache.
8. duchgeseliene Autt. 1925. 104 8. Kart. 8. 2*56 

— W örterverzeichnis dazu 48 Seiten. Geb. 8. —*85 
Streidt, Georg, Esperanto-Lehrbuch für Volksschulen. 

Auf Grundlage der Anschauung und des E rleb
nisses. ln zwei Teilen mit SO Bildern. Herausge
geben von Sprachlehrer G .  S t r e i d t  unter Mitwir

kung v. Prof. Joh. D ie t t e r le  u. Lehrer A rth u r  Degen. 
T e i l  I: U n t e r s t u f e .  5., durchgesehene Aufl.

1926. 52 Seiten. Kartoniert. 8 1*&0
T e i l  II:  O b e r s t u f e .  1922. 56 8. Kart. 8 1*50 

Velten. Wilhelm, Elementar-Lehrbuch der Esperanto
sprache. 3., durchgesehenc Auflage. 1922. 223 8. 
Geheftet. 8 3*40
Schlüssel dazu mit ausführlichem  alphabetischem  
Sachregister. 68 Seiten. Geheftet. 8 1*70

Wörterbücher:
Bennemann, P., Esperanto-Handwörterbuch, Ĵ. Teil: 

Esperanto-Deutsch. 1923. 176 8. Gzlbd. 8 6*80 
II. Teil: Deutsch - Esperanto, 1926. 480 8.
Gzlbd. 8 13.60.

Hirts Esperanto-Taschenwörterbuch. Esperanto- 
Deutsch und Deutsch-PIsperanto. Für deu täg 
lichen Gebrauch. 1925. 120 8. Kart. 8 2*—

Wüster, Eugen. Masohlnentechnisohes Esperanto-Wör
terbuch der Grundbegriffe Esperanto-Deutsch und 
Deutsch-Esperanto. 1923. XIV, 89 8. K art. S 3.40 

— Enzyklopädisches Wörterbuch. Esperanto-Deutsch.
Erscheint in etwa 7 Teilen. Teil I (A—C) S 25*50

Teil II (Ĉ—F) 8 25.50 
Teil III und folgende in Vorbereitung. Probe
seiten kostenfrei.

Ausführlicher Katalog auf Verlangen kostenfrei.

Ferdinand Hirt &. Sohn, Esp.-Abt., Leipzig, Salomonstr. 15
Vertrieb9stelle für Österreich und Ungarn:

ßnchhandlung Kudolf Foltanek, Wien I., Ballgasse 6, II (nächst dem Stephansplatz)

Posedanto, administranto, eldonanto kaj respondeca redaktoro Hugo Steiner, Bisamberg 248. 
Presejo: Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek, Wien III, Steingasse 25.


